DOS MEGAEVENTOS
EU ABRO MÃO!

QUERO SAÚDE, ESPORTE,
MORADIA E EDUCAÇÃO!
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Vivemos em uma sociedade
capitalista, a qual se estrutura sob a
propriedade privada dos meios de
produção e a exploração de força de
trabalho visando o lucro e a
acumulação individual de riquezas.
Além disso, esta sociedade é dividida
em classes sociais antagônicas, os
trabalhadores que produzem com o
seu trabalho as riquezas, as quais são
apropriadas e exploradas pelos
capitalistas.

advém.
Esta lógica é acentuada a partir
da década de 70 quando a partir da
crise do petróleo e com o fim do
Estado de Bem Estar Social passa a
exigir a mundialização do capital, o
qual passa a não mais se centralizar
nos países centrais como Estados
Unidos e União Européia e se expande
para os países da periferia mundial do
sistema capitalista, como o Brasil.

Esta sociedade, a mais desigual
da história da humanidade tem sido
capaz de produzir tecnologias das mais
avançadas como computadores,
máquinas e automóveis, um
excedente produtivo de alimentos,
materiais de construção e
vestimentas, mas ainda enfrenta
problemas como a fome de mais de
um bilhão de pessoas em escala
mundial, o analfabetismo e o
desemprego estrutural que atinge um
terço de todo o globo.

Esta expansão se dará a partir
da ampliação do capital financeiro, o
qual através da capitalização de títulos
e da ampliação da dívida pública dos
países periféricos e dependentes fará
com que os bancos junto aos estados
nacionais intervenham diretamente
na produção, rebaixando ou
destituindo direitos historicamente
conquistados na luta pelos
trabalhadores em prol do
enriquecimento cada vez maior dos
proprietários dos meios de produção,
os capitalistas.

Tal forma de organização social
por ter baseada a produção na
obtenção do lucro e no
enriquecimento individual ao invés da
produção visando suprir as demandas
sociais - como moradia, educação e
saúde - jamais será capaz de superar os
problemas estruturais que dela

Este movimento é
compreendido por Mézsáros como a
Crise Estrutural do Capital, a qual
passa a determinar a produção não
mais sob perspectivas civilizatórias
dentro do sistema capitalista, mas sim
sob uma lógica destrutiva, a qual
avança sem precedentes para a
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destruição da natureza, dos direitos
sociais e da própria vida humana, o
que tem exigido dos trabalhadores,
juventude e estudantes a construção
de alternativas que visem a superação
revolucionária desta ordem social.
Para dar continuidade à crise,
os estados e governos capitalistas
desenvolvem uma política de
manutenção do capitalismo através da
constituição de contrarreformas como
as que vêm sendo implementadas no
Brasil a partir dos governos de FHC e
Lula como as privatizações do
patrimônio público estatal, a
contrarreforma da previdência e a
contrarreforma universitária.
Além disso, se propagandeia
em todo o globo a possibilidade de
humanização do capital através da
formação de profissionais liberais, que
sob a ótica do voluntariado, sejam
comprometidos com as políticas de
auxílio à pobreza, a fome, de educação
mercadológica e de esporte e lazer
que descaracterizam o papel do
estado em garantir ao amplo conjunto
da população acesso aos direitos
sociais em prol do enriquecimento
c a d a v e z m a i o r d o s g ra n d e s
proprietários.
Isso, tem se desenvolvido
através dos organismos multilaterais Banco Mundial, FMI, UNESCO – e
implementado de acordo com as
particularidades nacionais pelos
governos como o de Luis Inácio Lula da
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Silva e Dilma Roussef do Partido dos
Trabalhadores (PT) tanto para a saúde,
para a educação e para o esporte com
a vinda dos megaeventos esportivos
ao Brasil.
Os megaeventos esportivos
dão a roupagem de que o país passa
por um ciclo de desenvolvimento que
com a Copa do Mundo e as Olimpíadas
darão ao Brasil o título de país olímpico
e contribuirão para a configuração de
uma sociedade com melhorias
estruturas como aeroportos, estradas
e um melhor desenvolvimento das
cidades.
Apesar disso, com o avanço das
obras da copa e das olimpíadas e o
montante de dinheiro que a elas tem
sido destinado, temos acompanhado
que é apenas uma roupagem de falso
desenvolvimento, o qual se dá para os
megaempresários e não para suprir os
elevados índices de pobreza e exclusão
social característicos de um país
dependente e periférico da economia
mundial.
Desde as más condições de
trabalho dos operários da copa do
mundo e das olimpíadas, até a
constante política de desmonte dos
direitos sociais através de cortes de
verbas e privatizações sob a
justificativa de potencializar a
construção de um país olímpico,
temos visto que estes eventos
contribuem para a manutenção da
lógica destrutiva do capital e para o

amoldamento dos trabalhadores a
uma sociedade que é incapaz de dar
saúde, educação, moradia, esporte e
lazer para todos que dela fazem parte.
A nós estudantes de educação
física, que somos ludibriados com a
propaganda ideológica de que os
megaeventos esportivos irão ampliar
o mercado de trabalho da nossa área
d e co n h e c i m e nto, b e m co m o
enriquecerão a nossa formação
através de projetos como a
Universidade Olímpica, cabe nos
perguntar se é realmente esta política
de esporte e lazer que defendemos
para a humanidade.
Seria possível defender ou até
mesmo disputar para a humanidade
os frutos de uma política em que o
lucro se coloque acima da vida? Será
realmente possível exigirmos uma
copa para o povo, uma copa com

transparência de gastos ou até mesmo
uma copa com ganhos sociais? Sair em
defesa de uma dessas políticas que
g ra n d e p a r te d o s p a r t i d o s e
movimentos de esquerda tem
apontado, não seria em suma
defender que é possível a humanidade
viver ainda sob a barbárie que é o
capitalismo?
Para nós, seria o momento de
fortalecer ainda mais as vozes que
foram as ruas no ano de 2013, em
meio a Copa das Confederações,
reivindicar que não queremos copa,
nem olimpíadas e nenhum outro
megaevento esportivo que venha
precarizar e privatizar ainda mais as
nossas vidas! Queremos sim saúde,
moradia, esporte e educação!
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Os megaeventos acontecem
em ciclos de anos para promover as
grandes competições esportivas.
Dentre esses grandes eventos
esportivos, o Brasil será sede de três
deles em um curto espaço de tempo:
Copa das Confederações, Copa do
Mundo e Olimpíada. A escolha das
cidades-sede obedece a uma série de
interesses do grande capital mundial,
em geral indo na contra mão dos
interesses da população. Exemplo
disso são as cidades de Chicago e
Tóquio que celebraram o fato de não
serem a sede dos próximos Jogos
Olímpicos. Outro exemplo é a
competição não ser responsabilidade
de um só país, Copa de 2002 foi em
Japão e Coréia do Sul, Eurocopa de
2012 acontecendo na Polônia e
Ucrânia.
Nessa primeira década do
século XXI, enfrentamos graves crises
econômicas nos países centrais, que
afetaram fortemente os países
periféricos. E porque a escolha das
sedes dos grandes eventos nos últimos
anos está fora do eixo dos centros
capitalistas hegemônicos? Temos
Grécia, África do Sul, China, Brasil e
futuramente Rússia e Catar abrigando
Copa e Olimpíadas.
Os países centrais, além de não
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arcarem com os gastos financeiros
necessários para a realização dos
megaeventos, ou seja, investimento
pesado em infraestrutura urbana,
aeroportos, rodovias, segurança, etc.,
obrigam os países ditos “em
desenvolvimento” a manter um laço,
afinal ainda são dependentes da
importação, especialmente de
tecnologia, para a construção de todas
as instalações. Ou seja, há um
deslocamento da crise para os países
periféricos, de capitalismo
dependente. A Grécia que é o país
mais afetado com a crise de 2008 e
tem ataques aos direitos garantidos
pelos trabalhadores ao longo dos
anos, foi sede da Olimpíada de 2004.
A principal justificativa para o
acontecimento dos jogos no Brasil é o
legado que esses jogos trarão. A
estrutura dos estádios, as reformas
urbanas, e investimentos gerados,
especialmente em transporte. O que
de fato acontece é o investimento
público majoritário na construção das
praças esportivas, que extrapolam os
bilhões de reais, e que são entregues à
administração privada logo após sua
inauguração. Algumas das cidades que
abrigarão jogos da Copa do Mundo
estão construindo arenas com
capacidade maior do que o público

somado de todos os jogos do
campeonato regional, como no Mato
Grosso.
As obras de mobilidade urbana
também contribuem para a
especulação imobiliária, ou seja,
supervalorização de determinadas
áreas na cidade, onde o preço do
metro quadrado bem como o valor dos
serviços ali implantados cresce em
progressão geométrica. Essas áreas
estão localizadas próximas às
instalações construídas ou reformadas
nesse período, como vemos nos
bairros da Barra da Tijuca, no Rio de
Janeiro e São João, em Porto Alegre.

Na prática, várias famílias e
residências são afetadas, com
remoções de moradores. O Rio de
Janeiro ganha destaque nesse ponto já
que sediará também os Jogos
Olímpicos e a cidade virou um enorme
canteiro de obras. A Zona Portuária

está sendo toda revitalizada, inclusive
com a retirada de um viaduto de cinco
quilômetros. Tudo isso acompanhado
de perto por Eike Batista, dono de boa
parte dos imóveis da região.Outro
caso grave é o da Vila Autódromo,
onde uma comunidade esteve para ser
removida, pois aquele lugar seria
entregue à construtora do Parque
Olímpico, construído ao lado, para que
erga prédios e recupere seu prejuízo.
Em julho, depois de muita batalha
jurídica e muita mobilização, a
prefeitura parece ter recuado e
g a ra n t i d o a p e r m a n ê n c i a d a
comunidade, com programas de

habitação e saneamento. E, para fazer
uma justa homenagem ao Comitê
Olímpico Brasileiro, o governo do
Estado removeu uma comunidade
indígena que ocupava o antigo Museu
do Índio da cidade.
Inúmeros exemplos de
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remoções são vistos pelo país, em Belo
Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre,
Salvador. São ataques diretos à
população.
Nesse período temos a
intensificação das políticas
repressoras e maquiadoras por parte
da administração pública.
Anteriormente à candidatura do Rio
de Janeiro para sede desses eventos, já
ocorria a instalação de barreiras nas
vias para não mostrar as favelas
c a r i o c a s , c h a m a d o “ m u ro d a
vergonha” e as Unidades de Polícia
Pa c i f i ca d o ra ( U P Ps ) j á a g i a m
oprimindo e invadindo comunidades e
agora se multiplicam pela cidade.
É importante destacar o
período de ascensão das massas, que
tem início pouco antes da Copa das
Confederações, inicialmente com
protestos contra o aumento das
passagens de ônibus em várias cidades
e que foi, aos poucos, incorporando
outras pautas e tomando grandes
proporções. Não víamos no Brasil
mobilizações desse porte há bastante
tempo, que se reflete no
espontaneísmo e despolitização de
vários atos. O número de pessoas que
se colocaram as ruas teve um
potencial enorme, mas devido ao
“hiato político” que tivemos nos
últimos anos, destacando a cooptação
dos setores representativos da
juventude e da classe trabalhadores em especial UNE e CUT - a massa
esteve perdida. A mídia, setores
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conservadores e fascistas tentaram
direcionar as manifestações, os
movimentos sociais e partidos de
esquerda tiveram dificuldades em dar
respostas aos oportunistas, de
organizar as massas e ser referenciada
nas mobilizações dando linha aos atos.
É uma tarefa para as organizações,
politizar os debates para potencializar
as lutas!
A repressão, acima citada,
pôde ser conferida de perto por
muitos de nós, estudantes de
Educação Física, que fomos às ruas.
Tropas de Choque fortemente
preparadas para o confronto, com
armas letais e não letais, inclusive fora
do período de validade e com
potencial aumentado, têm seus
efetivos aumentados e postos nas ruas
constantemente. Até infiltração de
agentes, prática comum na Ditadura
Militar reaparece. Muitos amigos,
companheiros de luta passaram noites
e madrugadas detidos nos camburões,
sofrendo as mais terríveis ameaças,
físicas e psicológicas, na tentativa de
desestimular a participação nos atos.
Além disso, o papel do autoritarismo
nas privatizações, a Policia como o
braço armado de Estado e está
defendendo os interesses dos
governantes. Outro exemplo é o
despreparo nas mobilizações de
Junho, as quais a polícia agrediu:
manifestantes, jornalistas e
transeuntes. Mostrando claramente
seu papel de violência e repressão

para impedir anseios populares e
manter a “ordem”.
Além disso, no período de
realização dos jogos, haverá uma
legislação de exceção, denominada Lei
Geral da Copa, que reduz direitos
historicamente garantidos pela classe
trabalhadora, como por exemplo o
direito à greve, nos três meses
antecessores e o direito à
manifestação próxima aos locais ou
relativa aos jogos. Tudo garantido pelo
braço armado repressor do Estado, as
forças policiais, que atuam de forma a
garantir violentamente os interesses
dos grandes empresários e
banqueiros. Nos canteiros de obras,
muitas são as denúncias de exploração
e trabalho escravo, sob condições
desumanas. Imediatamente, surgem
os grandes veículos de imprensa,
criminalizando o movimento, botando
panos quentes em prol do
prosseguimento das obras.
Indiretamente, sofremos com
os impactos dos grandes eventos.
Quantas cidades estão enfrentando
problemas ambientais desde o
anúncio da “vitória” do Brasil? Pior,
quantas cidades alteraram suas leis e
decretos que protegiam áreas da
cidade para que os projetos fossem
garantidos? Quantas áreas de
interesse público, como praças,
p a rq u e s , e s co l a s , c e nt ro s d e
treinamento, foram destruídas para
que operassem os tratores e
caminhões das construtoras? Quantas

comunidades foram invadidas à força
pela polícia, com o falso discurso de
pacificação, quando na verdade,
oprime e reprime a população pobre e
trabalhadora? No final, com todo o
investimento público, seremos
obrigados a desembolsar uma quantia
grande para comprar os ingressos de
acesso aos estádios. Fica a pergunta: a
Copa do Mundo é nossa?
Direitos humanos, democracia
e participação social estão fora dos
itens deste projeto de governo e de
Estado. O objetivo desse texto não é
d e s m o t i va r e d i ze r p a ra q u e
abandonemos as lutas e os
movimentos sociais. Ao contrário,
indica os desafios, elucida o papel que
cumpre o governo neoliberal de
Dilma/Lula/PT e de suas ramificações
nos estados e como está tais políticas
se materializam nas cidades que
sediarão os eventos e no seu entorno .
Mostra que devemos mobilizar mais
ainda, organizar nossas lutas e
construir um enfrentamento maior a
essas políticas que estão impostas
para a sociedade. Vamos à luta e não
vamos nos calar diante dessas
injustiças e violências contra nosso
próprio povo.
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Já algum tempo vem se
delineando a íntima relação existente
entre o modelo de sociedade vigente e
o esporte. Entendido enquanto
fenômeno social, o esporte carrega
nas suas formas de organizações e nas
m a i s d i ve rs a s m a n i fe sta ç õ e s ,
elementos e as contradições do modo
de produção capitalista, entre eles a
exploração da força de trabalho
humana, o alto rendimento, a
coisificação do homem, o caráter
excludente e o competitivismo
exacerbado.
O engendramento desses
ideais acontece no processo de
mercadorização do esporte. Uma vez
que compreendemos o esporte e os
demais elementos da Cultura Corporal
enquanto produção não material do
trabalho humano, essencialmente
consumido no ato de sua produção,
constatamos que este apresenta na
sua própria natureza resistência para
se adequar a forma de mercadoria.
Para que isso aconteça é necessário
modificar suas qualidades mais
profundas de modo a incorporar
padrões, valores e concepções
baseados em um determinado
modelo – modelo este definido pela
classe dominante - massificando-o e
12

tornando-o produto passível de
consumo em grande escala.
Um dos maiores exemplos de
massificação e mercadorização do
Esporte são os chamados
Megaeventos Esportivos, que se
colocam no atual cenário de crise
estrutural como principal ferramenta
do governos neoliberais no processo
de expansão do mercado,
desaceleração da produção sem
diminuição do consumo,
superexploração do trabalho, etc.
Uma vez inserido nas agendas
dos governos - como acontece no
Brasil ao se tornar sede do Panamericano, Copa das Confederações,
Olimpíadas Militares, Copa do Mundo
e Olimpíadas – tomam caráter
prioritário nas políticas públicas
passando por cima de pautas
essenciais pra vida da classe
trabalhadora como a saúde e
e d u ca çã o p ú b l i ca , m o ra d i a e
mobilidade urbana. Quando não se
tornam norteadores das políticas para
tais pautas sendo eficientes para a
inserção dos paradigmas e interesses
da classe dominante.
Na educação esse processo se
dá de forma bastante incisiva, tanto no
âmbito das políticas públicas, quanto

no âmbito pedagógico, reforçando
concepções de formação vinculados
ao tecnicismo e ao biologicismo por
meio de programas e projetos tanto na
formação inicial quanto na formação
de professores.
Através de parcerias entre os
Ministérios da Educação e do Esporte,
com a criação da Secretaria Nacional
de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão
Social o Governo Federal vem
implementando programas e projetos
que tem como objetivo aparente
democratizar a prática do esporte no
país, garantir uma educação esportiva
de qualidade, bem como a formação
para o ensino adequado do esporte,
possibilitando a descoberta de atletas
em potencial.
No âmbito da Educação
Superior, são feitas parcerias
público/privadas entre as
universidades públicas e os centro
esportivos para a criação de centro de
pesquisa que tragam inovações
tecnológicas para o esporte – Esse foi o
tema do Prêmio Jovem Cientista do
ano de 2012. Vemos também a
criação de Mestrados Profissionais
semipresenciais, de curta duração, na
área do desporto escolar, pautado no
Paradigma da Cultura Corporal do
Movimento exatamente para atender
a necessidade de professores que
transformem a escola em “seleiros de
atletas”, velados pelo discurso de
democratização do acesso à prática e a
cultura do Esporte, a promoção do

desenvolvimento integral de crianças,
adolescentes e jovens, formação da
cidadania e melhoria da qualidade de
vida.
Vale a ressalva de que, por
mais que se tenha discutido a
necessidade de pensar um novo
paradigma para o ensino da Educação
Física e a construção de uma proposta
progressista com viés Marxista
(Coletivo de Autores), até hoje se
mantém em todas as Faculdades de
Educação Física do País um currículo
que prioriza as disciplinas esportivas,
colocando-as em maior relevância em
relação as demais disciplinas
vinculadas a metodologia do ensino
dos elementos da cultura corporal.

Na educação básica, são vários
os programas que introduzem a linha
da escola enquanto espaço de
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democratização do esporte e de
construção de futuros atletas como o
Projeto Segundo Tempo, Atletas do
Futuro e Atletas na Escola, entre vários
outros protagonizados pela Secretaria
Nacional de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social.
To d o s e s s e s e l e m e n t o s
demonstram o quanto os
Megaeventos esportivos influenciam
profundamente na concepção e nas
políticas de formação do país,
pautando programas, estipulando
metas e objetivos e paradigmas pro
processo educativo.
Por fim e não menos
importante, lembramos dos grandes
desvios de verba dos setores públicos
para a construção dos Megaeventos
esportivos no país. Estima-se que os
investimentos só para a Copa do
Mundo alcancem mais de R$ 30
Bilhões, sendo 85,5% gastos com
dinheiro dos governos federais,
estaduais e municipais. A contradição
se explicita quando pensamos que no
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último ano, 90% das universidades
federais entraram em greve devido as
precárias condições da educação
superior, quando vemos a greve dos
professores das redes estaduais e
municipais por melhores condições de
trabalho, e a afirmação dos governos
sobre a ausência de verba nos cofres
públicos para atender as
reivindicações e pautas mínimas de
estudantes, professores e técnicos em
educação.
É nesse contexto que a ExNEEF
e o conjunto dos Estudantes de
Educação Física do país devem se
organizar para lutar junto aos
movimentos sociais em defesa das
necessidades básicas da classe
trabalhadora. Sem esquecer da defesa
por um projeto de formação humana
que garanta uma pratica pedagógica
na EF, desalienante que consiga
estabelecer o conflito com o processo
de desumanização do homem e de
mercadorização do esporte.

É necessário entendermos o
falso discurso feito pelo governo, na
tentativa de fazer parecer altamente
positivo para a economia e para a
população a vinda dos megaeventos
esportivos para o país. E como somos
ainda mais oprimidos desde a vinda
desses grandiosos eventos esportivos
até o final deles, com o que nos é
deixado.

estádios e arenas, estima-se que cerca
de US$ 11 bilhões tenham sido gastos,
e após os jogos esses se encontram
abandonados, não havendo qualquer
política de reutilização dessas áreas. É
possível ver até os dias de hoje, a
população, especialmente os jovens
rotestando nas ruas. Estes que sofrem
com os cortes do governo na educação
e o alto índice de desemprego.

Se pegarmos a história, e
observarmos o “legado” deixado por
esses megaeventos em outros países
sede, será possível ver os problemas
que enfrentam como: abandono de
infra-estruturas construídas
especialmente para os jogos,
economia abalada, indivíduos tendo
suas casas desapropriadas,
isolamento da população pobre em
lugares longínquos, como no caso da
África do Sul, em cidade de lata,dentre
outros.

Em Pequim, onde os Jogos
ocorreram em 2008, os problemas
com estádios e arenas também são
visíveis. As grandes instalações desses
jogos, consideradas obras
arquitetonicamente deslumbrantes,
hoje são mais conhecidas por atrair
turistas do que por seu real propósito
de sediar grandes eventos esportivos.
Para preparar a cidade para ser exibida
como o cartão postal da Nova China há
cinco anos, o governo chinês fez uma
grande limpa em Pequim: livrou-se das
indústrias, de metade dos carros em
circulação e dos moradores de rua.
Mesmo assim, Pequim experimenta
níveis de poluição considerados
perigosos pela Organização Mundial
da Saúde.

É um fato que os gastos
desenfreados para viabilizar os Jogos
Olímpicos de Atenas em 2004, foram
determinantes para ocasionar a crise
que a Grécia se encontra desde então.
Até hoje não foi possível calcular ao
certo o quanto foi gasto do dinheiro
público para a realização do evento.
Quanto à reformas e construção de

Na Copa do Mundo da África
do Sul em 2010, temos o exemplo mais
absurdo de opressão da população
15

pobre, onde ocorreu a remoção de
moradores de favela e das ruas da
cidade do Cabo, para containeres,
i s o l a d o s e c e rca d o s . F i ca n d o
conhecidos como os moradores da
“Cidade de Lata”, levados para esses
locais, o governo teve a intenção de
escondê-los dos visitantes, onde se
encontram até hoje, sem luz elétrica e
rede de esgoto.

localizada no bairro de Jacarepaguá,
que vem resistindo às ameaças de
remoção, para que ocorram as obras
destinadas aos Jogos Olímpicos. A
ocupação desta comunidade é legal,
resultado de décadas de organização
dos moradores para a urbanização do
bairro. O direito à moradia é garantido
pela Constituição Federal, e expresso
na Concessão de Direito Real de Uso

E em Londres, cidade sede dos
últimos Jogos em 2012, temos mais
um exemplo do descaso do governo
para com a população. Ao leste, parte
pobre da cidade, muitas pessoas
sofreram com o processo de
desapropriação, devido à especulação
imobiliária que acontece com a vinda
dos Jogos. Processo que expele e
marginaliza a população local.

dada aos moradores da comunidade
pelo Governo do Estado. Mesmo
assim, a prefeitura insiste na remoção,
e o local de reassentamento para a Vila
Autódromo está identificado como
área de risco. Sendo uma área que
pode sofrer possíveis deslizamentos
de terra após fortes chuvas.

Logo, aqui no Brasil não será
diferente, podemos ver, por exemplo,
no Rio de Janeiro e em Fortaleza,que
as desapropriações de moradores
estão ocorrendo. No Rio, temos o
exe m p l o d a V i l a A u t ó d ro m o,
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A Comunidade do metrô,
também no Rio de Janeiro, próxima ao
Estádio do Maracanã, também foi
completamente desapropriada e
demolida. Quem passa por lá pode
observar que a demolição ocorreu
ainda com móveis no interior das
casas, ou seja, a exemplo de muitas

desapropriações pelo Brasil, os
trabalhadores pobres não conseguem
ter o direito nem de retirar todos os
seus próprios pertences, muitas vezes
por não terem para onde ir, outras
vezes pela extrema violência policial
que retira homens, mulheres, crianças
e jovens à força de seu local de
moradia, com ridículas indenizações.
O que essas pessoas tem em comum?
São diariamente exploradas pelos seus
patrões, são reprimidas pela força
policial e são negadas pelo Estado, que
é capaz de os oprimir ainda mais
quando se trata de negócios, lucros.
Seguindo por esse caminho,
próximo a Comunidade do metrô,
ficava o museu do Índio, Aldeia
Maracanã, também desapropriada,
com imensa violência policial, para o
que anteriormente seria um
estacionamento, agora museu do
esporte. O governo Sérgio Cabral trata
como se fosse de seu direito
desapropriar quem ele quer na hora
que ele quer, de acordo com interesses
da FIFA, Oldebretch, Eike Batista, ou a
qualquer outro banco e grande
empresário. Comunidade indígena
que reunia dezenas de índios de etnias
diferentes e estava localizada no
prédio do antigo museu do índio, ao
lado do Estádio do Maracanã, até o
último dia 22 de março de 2013.
Quando ocorreu a remoção. O antigo
prédio do Museu do Índio funcionou
até a década de 1970. E ficou
abandonado até aproximadamente

2005, quando começou a ser ocupado.
Porém, como os índios não contaram
com qualquer tipo de ajuda dos
poderes públicos, não puderam evitar
sua lenta degradação, mas pelo menos
contribuíram para uma conservação
mínima. Além disso, incrementaram
uma série de atividades culturais em
seu interior, além de servir de espaço
para a realização de congressos para
variados movimentos sociais e para
agregação de índios de várias
procedências, importante para
estimular e desenvolver traços
significativos da cultura indígena no
estado do Rio de Janeiro. A remoção
ocorreu de forma totalmente violenta,
como já era esperado. O Batalhão de
Choque da Polícia Militar invadiu a
Aldeia Maracanã, antigo Museu do
Índio, e agiu com extraordinária
truculência. Os policiais jogaram
bombas de efeito moral, gás
lacrimogêneo, gás de pimenta,
bateram nos manifestantes e
prenderam ativistas e estudantes. Os
índios então seriam levados para um
albergue popular de moradores de
rua, até que o local destinado para eles
estivesse pronto.
Não se trata de não querer
outro local para os índios, trata-se de
resistir em favor da Aldeia Maracanã,
e m n o m e d a re s i stê n c i a d o s
oprimidos, do seu direito e dever de se
mostrar e mostrar as condições nas
quais vivemos no país da Copa. O que o
governo quer é esconder a pobreza, a
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miséria, a fome , que ele mesmo
provoca, retirando das vistas dos
visitantes, índios, mulheres, homens e
crianças pobres, pedintes, em
condições de miserabilidade em plena
cidade do Rio de Janeiro.
Tanto a Aldeia Maracanã,
quanto a Escola Friedenreich, o
Estádio de Atletismo Célio de Barros e
o Parque Aquático Julio Delamare
serão demolidos para a construção de
um Museu Olímpico. E de lojas, bares e
estacionamentos para servir a um
shopping gerido pela empresa
ganhadora da licitação. Além da
privatização de diversos espaços
públicos da cidade, como a Marina da
Glória e o Maracanã. Tudo isso para
atender as necessidades de infraestruturas megalomaníacas da Copa
de 2014 e dos Jogos Olímpicos de
2016.
Isso nos mostra onde está o
interesse do governo. Juntamente
c o m g ra n d e s e m p r e s á r i o s , a
especulação imobiliária,e todo lucro
que esta pode gerar, estará sempre a
frente dos interesses e necessidades
da população. Sofrendo com os
mandos e desmandos de nossos
governantes, sempre sucateando os
direitos da classe trabalhadora.
E mais uma vez o governo
mostra sua total indiferença para com
a população. Sucateando a educação,
áreas de esporte e lazer. Privando a
todos de usufruir de bens públicos
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para atender aos grandes
empresários. Nesse sistema em que
vivemos, onde a classe trabalhadora é
cada vez mais oprimida em detrimento
do capital, onde seus direitos são
roubados a cada instante. Só haverá
mudança se houver mobilização
consciente das massas, em busca de
uma sociedade diferente, que pense
no coletivo, uma sociedade igual.
Dessa forma, podemos
entender que quem comemora o
Brasil potência são apenas os grandes
empresários que lucram através das
políticas do governo Dilma e da
precarização do trabalho. Copa do
mundo, Olimpíadas, obras do PAC, são
construídas através da brutal
precarização com salários de miséria e
condições desumanas de trabalho,
genocídio da juventude negra e pobre
nas favelas das cidades sede,
internação compulsória de sujeitos em
situação de rua. Mas os trabalhadores
da construção civil em Jirau, Belo
Monte e estádios da Copa dão
exemplos de luta e mostram que esta
estabilidade está com dias contados. E
o governo usa da Força de Segurança
Nacional para conter e acabar com as
mobilizações, assim como a
militarização dos morros e favelas no
RJ para a especulação imobiliária e
para preparar os megaeventos
esportivos que aprofundarão as redes
d e t ráf i co s d e m u l h e re s e a
prostituição infantil.
Em um país aonde a primeira

mulher presidenta se diz em defesa
dos direitos das mulheres, a realidade
mostra que sua política é a defesa dos
interesses da burguesia e dos grandes
empresários, de mãos dadas com os
setores reacionários ligados à Igreja,
golpeando os direitos democráticos
das mulheres e homossexuais.

Aprofundando mais ainda a
opressão sobre a classe trabalhadora,
e ainda mais sobre os setores mais
oprimidos, Dilma se calou, ou seja, não
aparecendo em público para falar
sobre as expulsões que ocorreram e
estão ocorrendo em todo o Brasil, em
prol da especulação imobiliária, com a
valorização de terrenos devido o
acontecimento dos megaeventos
esportivos no Brasil, sendo conivente
com o massacre da população pobre,
em sua maioria negra.
O massacre do Pinheirinho,
ocorrido no início de 2012, mostrou o
quão coerente é a política de Dilma e
dos Tucanos, ao demolir casas, com
todos os pertences das famílias,

jogando bombas e bala de borracha
nos trabalhadores, em prol de
beneficiar os grandes empresários. Os
trabalhadores e trabalhadoras foram
deslocados para abrigos, entrando na
fila do mísero aluguel social, e
dependendo de doações para a
sobrevivência, já que não os sobrou
nada: crianças precisando de fraudas,
mulheres necessitando de
absorvente, trabalhadores dividindo
colchonetes, dentre outros.
Ainda com as ditas “tragédias
naturais”, governos se utilizam do
dinheiro que era para atender
precariamente os trabalhadores para
outros fins, deixando os trabalhadores
em situação de miséria. No Rio de
Janeiro, devido a construção das obras
do Pan e desapropriação para elas,
ainda hoje existem pessoas sem
indenização, morando de favor.
Enquanto isso, Dilma tenta
amenizar a situação com projetos que
tratam de aprofundar mais ainda a
situação de exploração. Um dos
projetos visa transformar mulheres
em pedreiras, dizendo qualificar mão
de obra e legalizar o trabalho dessas
mulheres, na verdade as explora mais.
A tripla jornada de trabalho que já
ocorria se aprofunda a partir do
momento que as mulheres são
qualificadas para trabalharem em
construções, não por um acaso em um
momento em que o setor de
construção civil necessita de maior
mão de obra para a construção dos
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megaeventos, ou seja, muitas dessas
mulheres passam a ser exploradas
pelas grandes empreiteiras que
lucram cada vez mais com a
exploração da mão de obra feminina.
A total falta de política para as
mulheres, como a grande escassez de
creches e, ainda, com grande número
de famílias chefiadas por mulheres,
que abandonadas por seus
companheiros, ou pelos pais de seus
filhos, são obrigadas a viverem de
favor alheio, para poder prover o
sustento de sua família. Colocando em
cheque projetos como o acima citado.
Para amenizar a situação de
pobreza e revolta, além do tão famoso
bolsa família e do PAC, os projetos de
esportes, que dizem salvar a
j u ve nt u d e , n a ve rd a d e b u s ca
encontrar atletas, de alto rendimento,
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p a ra re p re s e n t a r o p a í s n o s
megaeventos esportivos, e incentivar
um sonho na realidade inexistente,
pois entre muitas crianças e
adolescentes, poucos serão
selecionados, e menos ainda
conseguirão viver do esporte.
Em um jogo de extrema
exploração e opressão, ao mesmo
tempo de amenizar com projetos e
programas, os governos vêm traçando
uma política de retirar os pobres do
centro dos esportes, reprimir cada vez
mais os movimentos sociais, com
extrema violência policial, garantindo,
mesmo em um país mergulhado em
uma crise econômica, os grandes
lucros das empreiteiras, oprimindo
cada vez mais os trabalhadores e
trabalhadoras.

Entendemos que há tempos,
não a partir do nosso querer, mas
através de estudos científicos que a
ruptura do mito - atividade física e
saúde - foi feita e ainda assim diversos
escritos de nossa área,
equivocadamente, expõem à quatro
cantos que ter uma “vida ativa” é
garantia de saúde. Primeiro se
equivocam em utilizar o termo
atividade física, que nada mais é do
que qualquer movimento produzido
pelos músculos esqueléticos que
resulta em um gasto energético maior
do que o obtido em repouso, ou seja, o
ser humano só não realiza atividade
física quando está repousando. Neste
sentido, o termo correto até então a
ser utilizado seria o de exercício físico,
que significa toda a atividade física
planejada, estruturada e repetitiva,
visando a manutenção e/ou melhora
de um ou mais componentes da
aptidão física.
Em segundo, partem da análise
fo r m a l s o b r e o s fe n ô m e n o s ,
compreendendo que uma coisa é uma
coisa e outra coisa é outra coisa,
definindo assim, que quem pratica
exercício físico terá saúde e quem não
prática não terá. Dessa forma,
desconsideram a essência das
relações sociais, das quais a prática

regular de exercício físico, relaciona-se
com outras mediações (condições de
trabalho, alimentação, moradia,
acesso às práticas corporais e etc) e a
síntese dessas múltiplas
determinações, poderá ou não,
garantir que o individuo seja saudável.
Então, onde entra o Esporte e
os Megaeventos nesse contexto? É
exatamente o que buscaremos tratar.
Se, portanto, a atividade física não é
sinônimo de saúde, tampouco é o
Esporte. O Esporte contemporâneo se
configura como a expressão mais
complexa da Cultura Corporal.
Partimos da premissa, e portanto,
ressaltamos que o ser humano não
nasceu andando, correndo, saltando,
lançando ou chutando bolas, isto é
resultado de seu desenvolvimento
histórico-social, que se complexifica, e
no esporte nesse dado momento
histórico ganha um caráter
competitivista, individualista, de
sobrepujança e comparação objetiva
(recordes) onde o objetivo final
precisa ser a vitória, mesmo que seja a
qualquer custo.
Como tudo na sociedade
capitalista torna-se mercadoria, o
Esporte entra como um grande
negócio em que a burguesia se
apropria para maximizar seus lucros a
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qualquer custo, sobrando para o
atleta, que como qualquer
trabalhador, necessita vender sua
força de trabalho para sobreviver, e
para sobreviver se doa o máximo
dentro das competições.
Devido aos grandes valores
que o Esporte gera e que os grandes
astros recebem, pode parecer
estranho dizer que o atleta é um
trabalhador como outro qualquer,
entretanto, estudos demostram que
86,4% dos jogadores de futebol no
Brasil recebem menos do que dois
salários mínimos. Isto mostra que os

performance possível do atleta,
podendo acarretar serias lesões, que
deteriora o fenótipo do trabalhador
atleta, afetando nas suas funções
fisiológicas, psicológicas e
n e u ro l ó g i ca s , o u s e j a , a s u a
integralidade. A lógica competitiva, de
elevado rendimento, de
desenvolvimento das valências físicas
e da busca desenfreada por recordes,
que leva ao desgaste, não só não é
natural como também degradante.

grandes astros são uma
ínfima parcela dos esportistas, e
mesmo essas grandes estrelas do
esporte ganhando milhões, recebem
muito aquém do que deveria
(salários), ou seja, as grandes
corporações e empresários ficam com
a maior parte do que por ele é
produzido, um exemplo disso é que
em menos de uma semana através da
venda de camisas o clube de futebol
Real Madrid arrecadou a mesma
quantia que gastou para ter o jogador
Cristiano Ronaldo em seu elenco.
Como em todo local de
produção, o capitalista explora ao
máximo o trabalhador sem se
preocupar com a saúde deste. No
esporte de alto rendimento ou na
exacerbação da prática esportiva,
principalmente em megaeventos
esportivos, exige a melhor
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Por mais que os atletas de
ponta disponham de uma boa
alimentação, moradia, acesso
especializado ao serviço de saúde e
boa condição econômica, os fatores
d e st r u t i vo s d o s t re i n a m e nto s
exacerbados e as próprias
competições esportivas superam
esses fatores protetores que os atletas
têm acesso, provocando um estado de
saúde/doença não desejado.Para
percebermos isso na realidade, basta
olharmos para o grande jogador e
artilheiro argentino Batistuta, que
hoje não consegue ficar de pé por mais

de meia hora devido aos treinamentos
e agravos gerados durante a sua
carreira.
Para piorar essa situação, é
cada vez mais precoce a especialização
de trabalhadores do esporte (atletas)
e cada vez mais curta sua carreira. Um
grande exemplo disso é da romena
Nadia Comaneci, considerada a maior
ginasta de todos os tempos, que
ganhou seu primeiro ouro olímpico
com apenas 14 anos, nos jogos de
Montreal em 1976, e hoje necessita
tomar remédios para suportar as
fortes dores que sente. A vida de atleta
é bastante curta, e os ex-atletas como
Nadia acostumam conviver com vários
danos a saúde adquiridos em seus
tempos de esportistas, além dos que
são originários pela interrupção de sua
prática (sobrepeso, obesidade,
distúrbios psicológicos e etc).

Com isso, concebemos
saúde/doença como um processo
histórico e dinâmico orientado pela
maneira em que cada indivíduo se
insere no modo de produção
capitalista e nessa estrutura dividida
em classes sociais.
Dessa forma, o Esporte,
principalmente o de alto rendimento,
não é garantia de saúde. Ele pode ou
não contribuir para o
desenvolvimento da saúde das
pessoas. Para esse desenvolvimento é
necessário uma série de outras
condições objetivas que vão contribuir
para que o ser humano se torne
saudável. Para tanto, é necessário
desenvolvermos uma lógica esportiva
avessa a que está posta, que deteriora
os trabalhadores, os aliena e ainda
coloca uns contra os outros.
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Ao longo dessa cartilha vimos
que os megaeventos esportivos
afetam todos os âmbitos da nossa
vida. Intensificam a superexploração
do trabalho, prejudicando inclusive a
formação dos futuros trabalhadores,
que são atacados diariamente com
retiradas de direitos historicamente
conquistados. Isso se materializa em
políticas, como a legislação de exceção
que vivemos durante os eventos
organizados pela FIFA, por exemplo,
como Copa das Confederações e Copa
do Mundo com a Lei Geral da Copa,
onde os interesses de um setor
privado, que visa única e
exclusivamente o lucro, viram lei com
mais força que a própria constituição
do país. A FIFA estima um lucro de 10
bilhões com os eventos realizados no
Brasil, o que seria 36% a mais do que
na Copa da África do Sul em 2010 e
110% a mais do que a Copa da
Alemanha em 2006. Com a vinda dos
megaeventos esportivos para nosso
país, a criminalização, principalmente
da juventude negra e pobre só cresce.
Num país aonde 50,4% da população é
negra, se pegarmos a parcela da
juventude na faixa etária entre 15 e 24
anos, morrem 139% mais negros e
negras do que brancos e brancas.
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Políticas de higienização social se
espalham pelo país, como as Unidades
de Polícia Pacificadora, que no Rio de
Janeiro são a expressão mais clara de
criminalização da pobreza e dos
movimentos sociais. Foi através de
uma operação da Polícia Militar
chamada “Paz Armada”, que levaram
Amarildo, negro e morador de favela,
como suspeito, para a base da UPP da
Rocinha. Até hoje Amarildo não
voltou! O MEEF também quer saber:
Onde está Amarildo? Ou seja, se cria
uma política de extermínio para essa
população; criminaliza-se também
sujeitos em situação de rua que 'são
desaparecidos' e criam-se leis como
internação compulsória para a
chamada limpeza social, entre outras
situações que foram listadas ao longo
dos textos. Os megaeventos
esportivos são mecanismos de
fundamental importância hoje para a
sobrevivência do sistema capitalista,
que precisa através da combinação
das desigualdades avançar no seu
acúmulo de riqueza.
Dentro disso devemos pensar
qual o papel dos movimentos sociais?
No nosso caso, como o movimento
estudantil de luta e combativo deve se
posicionar frente à vinda dos

megaeventos esportivos? E de que
forma vai atuar para responder aos
sucessivos ataques a classe
trabalhadora e no nosso campo de
militância, os estudantes de Educação
Física.
O MEEF/ExNEEF em seu XXIX
Encontro Nacional de Estudantes de
Educação Física (ENEEF) tomou uma
decisão importante, romper com a
União Nacional de Estudantes (UNE) e
se voltar para o trabalho de base. Em
2009 através da Campanha “Educação
Física é uma só! Formação Unificada
JÁ” iniciamos esse processo, através
de uma pauta que tocava diretamente
a vida do estudante – a fragmentação
dos cursos em licenciatura e
bacharelado – nos voltamos para o
trabalho nas escolas organizando
mesas de debates, formação interna,
compondo comissões de
reestruturação curricular para
b u s ca r m o s o c u rs o ú n i co d e
Licenciatura que contemplasse a
ampla atuação nas áreas que a
Educação Física compõe.

encontramos nas resoluções da
entidade a defesa da vinda dos
megaeventos esportivos para o Brasil
e a disputa pelos tais “legados”,
orientando inclusive que os jovens
“pratiquem o voluntariado”. Uma ação
voluntária, sem esperar receber nada
em troca, é uma capacidade humana
que deve ser desenvolvida, sim, o que
é bem diferente de garantir o
exorbitante lucro de R$ 10 bilhões de
um setor privado, através da
exploração do trabalho alheio. Estimase a participação de 15 mil
“voluntários” só na Copa do Mundo.
Convidamos todas essas pessoas,
principalmente @s estudantes de
Educação Física de todo o país a
discutir conosco, participar dos nossos
fóruns e espaços formativos, com o
objetivo de deixar essas contradições
cada vez mais nítidas e assim
gritarmos juntos, um sonoro NÃO ao
voluntariado durante os megaeventos
esportivos.

Essa pauta foi fundamental
para nos colocar junto aos estudantes
e nos tirar da disputa institucional na
UNE, que há muito tempo não
re p re s e nta o s i nte re s s e s d o s
estudantes, mas serve como uma
secretaria do governo Petista, defendo
suas políticas de precarização e
privatização das Universidades
Públicas. Não é atoa que com a pauta
dos megaeventos esportivos
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Ao longo desses anos a
esquerda tem se posicionado de
diversas maneiras. Defendendo uma
copa para o povo, sem investimento
do setor público – sabemos que o
principal financiamento vem do setor
público. Defesa de chave por chave, a
saída das famílias de sua comunidade
somente com outra casa garantida e
também Fora Ricardo Teixeira, como
se fosse possível acabar com a
corrupção do futebol de alto
rendimento tirando um dos seus
dirigentes. Essas campanhas
demonstraram ao longo desse período
que são insuficientes para dar
respostas concretas as necessidades
da classe trabalhadora. São
campanhas agitativas, mas que não
d e m o n st ra m p a ra a c l a s s e o
verdadeiro papel da vinda desses
megaeventos esportivos e não se
colocam em nenhum momento, não
em suas resoluções, ser contrários a
esses megaeventos esportivos,
traçando política para isso.
Em junho a classe trabalhadora
s a i u à s r u a s p a ra p r o t e s t a r,
inicialmente pela questão do
transporte, mas que em pouco tempo
já ampliou a pauta para a questão da
retirada de direitos que a classe
trabalhadora vem passando ao longo
desses anos de neoliberalismo. Para
nós, todo esse movimento tem uma
base material, e o estopim desse
processo, a pauta dos transportes
públicos, diz muito sobre essa nova
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conjuntura e fica claro que a classe
trabalhadora e a juventude não
aguentam mais tamanha humilhação
diária. A origem disso tudo passa pela
crise estrutural do capitalismo que
vivemos, pelo aprofundamento do
neoliberalismo realizado pelos
governos do PT durante os últimos 10
anos e dialoga diretamente com a
vinda dos megaeventos para o Brasil.
Estes, expressam um modelo de
cidade que exclui ainda mais os jovens
e trabalhadores, nos cerceando de
frequentar os espaços, seja através da
total precariedade dos transportes
públicos e do constante aumento da
tarifa, o que nos impede de circular
pela cidade, ou seja também pelos
bilhões gastos em construções
faraônicas de estádios, construídos
com nosso dinheiro e que nem sequer
podemos entrar, sendo entregues
logo em seguida, de mão beijada, para
os grandes empresários como Eike
Batista, o novo dono do Maracanã. É a
completa elitização do esporte e do
lazer. Isso tudo enquanto milhões de
pessoas continuam morrendo nas filas
dos hospitais públicos e perdendo
suas casas, através das enchentes que
arrasam cidades inteiras ou através
das compulsórias remoções de
moradia para construção de vias e
rodovias ou dos próprios estádios. Ao
som de “1, 2, 3, 4, 5 mil eu quero que a
copa vá pra P. que pariu”; “Da copa, da
copa, da copa eu abro mão, eu quero
investimento pra saúde e educação” a

população deixou descarado que não
quer a vinda da copa do mundo para o
país, que quer investimento nas áreas
sociais, quer moradia, quer
transporte, saúde e educação pública
e de qualidade.
A classe trabalhadora que
estava nas ruas demonstra que está
cansada dos discursos e da disputa
institucional. Não tem referência nos
partidos políticos e isso demonstra
que está mais do que na hora de
rompermos com os vícios de esquerda
– de autoconstrução, burocratismo,
institucionalidade – e de buscarmos
construir um novo movimento, que de
forma alguma negue os partidos
políticos, que é o instrumento mais
avançado de organização que a classe
construiu, mas que também vejam
nesses partidos vontade de construir o
novo, não só no discurso, mas também
na prática.

Ao longo dos fóruns de
Encontros Nacionais e Regionais, de
Conselhos de Entidades Regionais e
Nacionais afirmamos que o
Movimento Estudantil de Educação
Física e a Executiva Nacional de
Educação Física são contrários à vinda
dos megaeventos esportivos para o
país. E desde então estamos em fase
de construção da campanha “Dos
megaeventos eu abro mão! Queremos
Esporte, Saúde, Moradia e Educação”.
Tendo unidade de ação com aqueles
que defendem a mesma pauta e
demonstrando que estamos cansados
de politicagem e que não aceitaremos
que nos retirem mais direitos. Em
defesa do esporte – não é mercadoria que as políticas públicas sejam
voltadas para o avanço e apropriação
da cultura corporal pela classe
trabalhadora.
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